
 

รายงานการประเมินความพึงพอใจของนิสิต 

ต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานสิิตของหลักสูตร 

(C11, AUN 8.4, 8.5, 9.1-9.5, 10.1-10.6) 

 

 

นสิติคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ประจ าปีการศกึษา 2562 

 

 

 

โดย 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

และ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

 

 

ผู้รบัผิดชอบการส ารวจและการประเมินผล 

งานประกันคณุภาพการศึกษา 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

20 พฤศจกิายน 2562 



1. ผลการส ารวจ 

1.1 แบบฟอร์มการส ารวจ  

 ดูเอกสารต่างๆ แนบท้ายรายงานการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียน

การสอนและพัฒนานิสิตของหลักสูตร (C11, AUN 8.4, 8.5, 9.1-9.5, 10.1-10.6) นิสิตคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีการศึกษา 2562 โดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

และ มหาวิทยาลัยพะเยา  
 

1.2 ผลการส ารวจ   

 ประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานิสิตของหลักสูตร 

(C11, AUN 8.4, 8.5, 9.1-9.5, 10.1-10.6) นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปี

การศกึษา 2562 โดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

1.3 แบบส ารวจที่ใช ้ 

 แบบสอบถามที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนและ

พัฒนานิสิตของหลักสูตร (C11, AUN 8.4, 8.5, 9.1-9.5, 10.1-10.6) นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ประจ าปีการศึกษา 2562 โดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และ 

มหาวิทยาลัยพะเยา แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

  ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของนิสติต่อคุณภาพการจัดการเรยีนการสอนและ 

   การพัฒนาหลักสูตร 

  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 

1.4 การแปลความหมาย 

ค่าคะแนนรวมเฉลี่ย การแปลความหมาย 

1.00 – 1.80 ความพงึพอใจ / ความเข้าใจ อยู่ในระดับน้อยมาก 

1.81 – 2.60 ความพงึพอใจ / ความเขา้ใจ อยู่ในระดับน้อย 

2.61 – 3.40 ความพงึพอใจ / ความเขา้ใจ อยู่ในระดับปานกลาง 

3.41 – 4.20 ความพงึพอใจ / ความเขา้ใจ อยู่ในระดับมาก 

4.21 – 5.00 ความพงึพอใจ / ความเขา้ใจ อยู่ในระดับมากที่สุด 
 

ผู้วิเคราะห์ได้ท าการวิเคราะห์แต่ละส่วนของแบบส ารวจโดยใช้วิธีการทางสถิติเพื่อหา

ความถี่ จ านวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย (mean) ค่าเฉลี่ยรวม และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation 

: SD) โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 

 



ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

ตารางที่ 1  แสดงจ านวนนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ตอบแบบสอบถาม 

     ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานิสิตของหลักสูตร 

     (C11, AUN 8.4, 8.5, 9.1-9.5, 10.1-10.6) ประจ าปีการศึกษา 2562 

จ านวนนิสิตที่ตอบแบบส ารวจ จ านวน หน่วย 

นิสิต 199 คน 
  

 จากข้อมูลในตารางที่ 1 ซึ่งแสดงจ านวนนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่

ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานิสิตของหลักสูตร (C11, 

AUN 8.4, 8.5, 9.1-9.5, 10.1-10.6) ประจ าปีการศึกษา 2562 มจี านวนทั้งสิน้ 199 คน 

 

ตารางที่ 2  แสดงเพศของนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ตอบแบบสอบถาม 

     ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานิสิตของหลักสูตร 

     (C11, AUN 8.4, 8.5, 9.1-9.5, 10.1-10.6) ประจ าปีการศึกษา 2562  

รายละเอียด จ านวน ร้อยละ 

ชาย 139 69.85 

หญงิ 60 30.15 

รวมทั้งสิ้น 199 100.00 
  

 จากข้อมูลในตารางที่ 2 ซึ่งแสดงเพศของนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่

ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานิสิตของหลักสูตร (C11, 

AUN 8.4, 8.5, 9.1-9.5, 10.1-10.6) ประจ าปีการศึกษา 2562 จ านวนทั้งสิ้น 199 คน พบว่า เป็นเพศชาย 

จ านวน 139 คน คิดเป็นรอ้ยละ 69.85 และเป็นเพศหญิง จ านวน 60 คน คิดเป็นรอ้ยละ 30.15 

  

ตารางที่ 3  แสดงสาขาวิชาที่สังกัดของนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ตอบ 

     แบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานิสิต 

     ของหลักสูตร (C11, AUN 8.4, 8.5, 9.1-9.5, 10.1-10.6) ประจ าปีการศึกษา 2562  

สาขาวิชา 
จ านวนนิสิต 

ทีต่อบแบบส ารวจ 

ร้อยละ 

ของผู้ที่ตอบแบบส ารวจ 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 35 17.59 

วิทยาการคอมพิวเตอร ์ 25 12.56 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ 27 13.57 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 28 14.07 

ภูมสิารสนเทศศาสตร ์ 18 9.05 



สาขาวิชา 
จ านวนนิสิต 

ทีต่อบแบบส ารวจ 

ร้อยละ 

ของผู้ที่ตอบแบบส ารวจ 

วิศวกรรมซอฟตแ์วร ์ 8 4.02 

วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 2 1.00 

คอมพิวเตอร์กราฟิกและมลัตมิเีดีย 59 29.65 

รวมทั้งสิ้น 199 100.00 
  

 จากข้อมูลในตารางที่ 3 ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่สังกัดของนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานิสิตของ

หลักสูตร (C11, AUN 8.4, 8.5, 9.1-9.5, 10.1-10.6) ประจ าปีการศกึษา 2562 จ านวนทั้งสิน้ 199 คน โดย

มีรายละเอียดดังนี ้

 1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 35 คน คิดเป็นรอ้ยละ 17.59 

 2. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จ านวน 25 คน คิดเป็นรอ้ยละ 12.56 

 3. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จ านวน 27 คน คิดเป็นรอ้ยละ 13.57 

 4. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 28 คน คิดเป็นรอ้ยละ 14.07 

 5. สาขาวิชาภูมสิารสนเทศศาสตร์ จ านวน 18 คน คิดเป็นรอ้ยละ 9.05 

 6. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จ านวน 8 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4.02 

 7. สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร จ านวน 2 คน คิดเป็นรอ้ยละ 1.00 

 8. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย จ านวน 59 คน คิดเป็นรอ้ยละ 29.65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร 

 

ตารางที่ 1  แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

               ที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนา 

     นิสิตของหลักสูตร (C11, AUN 8.4, 8.5, 9.1-9.5, 10.1-10.6) ประจ าปีการศึกษา 2562 

     : ภาพรวมด้านต่างๆ 

ความพึงพอใจในภาพรวมดา้นต่างๆ ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ด้านคุณภาพจัดการเรียนการสอน :  

โดยคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
3.69 0.711 มาก 

2. ดา้นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ :  

โดยมหาวิทยาลัยพะเยา 
3.68 0.797 มาก 

3. ด้านการให้ค าปรึกษา และแนะแนว :  

โดยมหาวิทยาลัยพะเยา 
3.71 0.778 มาก 

4. ด้านการเตรียมความพร้อมเพื่อการท างาน :  

โดยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
3.75 0.711 มาก 

5. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกอื่นๆ :  

โดยมหาวิทยาลัยพะเยา 
3.67 0.776 มาก 

เฉลี่ย 3.70 0.755 มาก 
 

จากตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานิสิตของ

หลักสูตร (C11, AUN 8.4, 8.5, 9.1-9.5, 10.1-10.6) ประจ าปีการศึกษา 2562 : ภาพรวมด้านต่างๆ มี

ค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ที่ 3.70 มีคุณภาพ ระดับ มาก และสามารถเรียงล าดับระดับความพึงพอใจใน

ด้านต่างๆ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 

อันดับที่ 1  ได้แก่ ด้านการเตรียมความพร้อมเพื่อการท างาน: โดยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร มีคา่เฉลี่ยอยู่ที่ 3.75 มคีุณภาพ ระดับ มาก 

อันดับที่ 2  ได้แก่ ด้านการให้ค าปรึกษา และแนะแนว : โดยมหาวิทยาลัยพะเยา มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 

3.71 มีคุณภาพ ระดับ มาก 

อันดับที่ 3  ได้แก่ ด้านคุณภาพจัดการเรียนการสอน : โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร มีคา่เฉลี่ยอยู่ที่ 3.69 มีคุณภาพ ระดับ มาก 

อันดับที่ 4  ได้แก่ ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ : โดยมหาวิทยาลัยพะเยา มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.68 มี

คุณภาพ ระดับ มาก 

อันดับสุดท้าย  ได้แก่ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกอื่นๆ : โดยมหาวิทยาลัยพะเยา มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 

3.67 มีคุณภาพ ระดับ มาก 

 



ตารางท่ี 2  แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

     ที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนและพฒันา 

     นิสิตของหลักสูตร (C11, AUN 8.4, 8.5, 9.1-9.5, 10.1-10.6) ประจ าปีการศึกษา 2562  

     : ด้านคุณภาพจัดการเรยีนการสอน : โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ความพึงพอใจใน “ดา้นคณุภาพจัดการเรียน 

การสอน : โดยคณะICT” 
ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ท่านมสี่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร เช่น 

ประเมินการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานิสติ 

ประเมินรายวชิา ประเมินผู้สอน และประเมิน

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการ อยา่งสม่ าเสมอ 

3.76 0.747 มาก 

2. ประสิทธิผลของการด าเนินการเพื่อการปรับปรุงและ

พัฒนาตามผลการประเมินในขอ้ 1 
3.63 0.676 มาก 

เฉลี่ย 3.69 0.711 มาก 
 

จากตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานิสิตของ

หลักสูตร (C11, AUN 8.4, 8.5, 9.1-9.5, 10.1-10.6) ประจ าปีการศึกษา 2562 : ด้านคุณภาพจัดการ

เรียนการสอน : โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ที่ 3.69 มี

คุณภาพ ระดับ มาก และสามารถเรียงล าดับระดับความพึงพอใจในประเด็นต่างๆ ของด้านดังกล่าว โดย

เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 

อันดับที่ 1 ได้แก่ ท่านมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร เช่น ประเมินการจัดการเรียนการ

สอนและพัฒนานิสิต ประเมินรายวิชา ประเมินผู้สอน และประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ อย่าง

สม่ าเสมอ มีคา่เฉลี่ยอยู่ที่ 3.76  มีความพึงพอใจในระดับ มาก 

อันดับสุดท้าย ได้แก่ ประสิทธิผลของการด าเนินการเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาตามผลการ

ประเมินในข้อ 1 มีคา่เฉลี่ยอยู่ที่ 3.63  มีความพึงพอใจในระดับ มาก 

 

ตารางที่ 3  แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

         ที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนา 

     นิสิตของหลักสูตร (C11, AUN 8.4, 8.5, 9.1-9.5, 10.1-10.6) ประจ าปีการศึกษา 2562  

     : ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ : โดยมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 



ความพึงพอใจใน “ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

: โดยมหาวิทยาลัยพะเยา” 
ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความพึงพอใจ 

ห้องเรียน / ห้องปฏิบัตกิาร / ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1. สภาพโดยท่ัวไป (โต๊ะเรียน เกา้อี ้แสง เสียง อุณหภูมิ 

ความสะอาด) ของห้องเรียนเหมาะสมตอ่การเรียนรู้

ภาคทฤษฎ ี

3.54 0.869 มาก 

2. สภาพโดยท่ัวไป (โต๊ะปฏบัิตกิาร เก้าอี้ แสง เสียง 

อุณหภูม ิความสะอาด) ของห้องปฏบัิตกิาร

เหมาะสมตอ่การเรียนรู้ภาคปฏบิัต ิ

3.50 0.852 มาก 

3. โสตทัศนูปกรณท่ี์ใชใ้นหอ้งเรียน มีความพร้อมใช ้ 3.62 0.794 มาก 

4. โสตทัศนูปกรณท่ี์ใชใ้นหอ้งเรียนมคีวามเพียงพอ 3.71 0.749 มาก 

5. เครื่องมือ/วัสดุอุปกรณท่ี์ใชใ้นหอ้งปฏบัิตกิาร มีความ

พร้อมใช ้
3.70 0.810 มาก 

6. เครื่องมือ/วัสดุอุปกรณท่ี์ใชใ้นหอ้งปฏบัิตกิาร มีความ

เพียงพอ 
3.68 0.728 มาก 

7. จุดเช่ือมตอ่อินเตอร์เน็ต หรอืสัญญาณ WIFI ใน

อาคารเรียน อาคารปฏบัิตกิาร พืน้ท่ีศึกษาด้วย

ตนเอง หรือหอพัก มคีวามเพยีงพอ มคีวามแรงของ

สัญญาณด ี

3.66 0.912 มาก 

เฉลี่ยด้านที่ 1 3.63 0.816 มาก 

ห้องสมดุมหาวทิยาลัย ฐานขอ้มูลเพื่อการสบืค้น สื่ออเิลค็ทรอนกิส์ 

1. จ านวนทรัพยากรสารสนเทศเพียงพอตอ่ความ

ตอ้งการของผู้เรียน 
3.77 0.757 มาก 

2. ชว่งวัน-เวลา ที่เปิดให้บริการมคีวามเหมาะสม 3.63 0.786 มาก 

3. ขั้นตอนการขอรับบริการเข้าใจง่าย ไมยุ่ง่ยาก

ซับซ้อน 
3.75 0.730 มาก 

4. บุคลากรผู้ให้บริการมีอัธยาศัยด ีและเต็มใจ

ให้บริการ 
3.82 0.809 มาก 

5. มกีารแจง้ข้อมูลขา่วสารท่ีเกีย่วกับบริการ กิจกรรม

และทรัพยากรสารสนเทศใหม่ๆ อยา่งสม่ าเสมอ 
3.78 0.773 มาก 

เฉลี่ยด้านที่ 2 3.75 0.771 มาก 

เฉลี่ย 2 ดา้น 3.68 0.797 มาก 
 

จากตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานิสิตของ



หลักสูตร (C11, AUN 8.4, 8.5, 9.1-9.5, 10.1-10.6) ประจ าปีการศึกษา 2562 : ด้านสิ่งสนับสนุนการ

เรยีนรู้ : โดยมหาวิทยาลัยพะเยา มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ที่ 3.68 มคีุณภาพ ระดับ มาก ดังนี้ 
 

3.1 ห้องเรียน / ห้องปฏิบัติการ / ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.63 มี

คุณภาพ ระดับ มาก และสามารถเรียงล าดับระดับความพึงพอใจในประเด็นต่างๆ ของเรื่องดังกล่าว โดย

เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 

อันดับที่ 1 ได้แก่ โสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ในหอ้งเรียนมีความเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.71 มีความพึง

พอใจในระดับ มาก 

อันดับที่ 2 ได้แก่ เครื่องมือ/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ มีความพร้อมใช้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 

3.70 มีความพึงพอใจในระดับ มาก 

อันดับที่ 3 ได้แก่ เครื่องมือ/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ มีความเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 

3.68 มีความพึงพอใจในระดับ มาก  

อันดับที่ 4 ได้แก่ จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต หรือสัญญาณ WIFI ในอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ 

พื้นที่ศึกษาด้วยตนเอง หรือหอพัก มีความเพียงพอ มีความแรงของสัญญาณดี มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.66 มี

ความพึงพอใจในระดับ มาก 

อันดับที่ 5 ได้แก่ โสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ในหอ้งเรียน มีความพร้อมใช้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.62  มีความ

พึงพอใจในระดับ มาก 

อันดับที่ 6 ได้แก่ สภาพโดยทั่วไป (โต๊ะเรียน เก้าอี้  แสง เสียง อุณหภูมิ ความสะอาด) ของ

หอ้งเรียนเหมาะสมต่อการเรียนรู้ภาคทฤษฎี มีคา่เฉลี่ยอยู่ที่ 3.54  มีความพึงพอใจในระดับ มาก 

อันดับสุดท้าย ได้แก่ สภาพโดยทั่วไป (โต๊ะปฏิบัติการ เก้าอี้ แสง เสียง อุณหภูมิ ความสะอาด) 

ของห้องปฏิบัติการเหมาะสมต่อการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ มีคา่เฉลี่ยอยู่ที่ 3.50 มีความพึงพอใจในระดับ มาก 
 

3.2 ห้องสมุดมหาวิทยาลัย ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น สื่ออิเล็คทรอนิกส์  มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 

3.75 มีคุณภาพ ระดับ มาก และสามารถเรียงล าดับระดับความพึงพอใจในประเด็นต่างๆ ของเรื่อง

ดังกล่าว โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 

อันดับที่ 1 ได้แก่ บุคลากรผู้ให้บริการมีอัธยาศัยดี และเต็มใจให้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.82 มี

ความพึงพอใจในระดับ มาก 

อันดับที่ 2 ได้แก่ มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับบริการ กิจกรรมและทรัพยากรสารสนเทศ

ใหม่ๆ อย่างสม่ าเสมอ มีคา่เฉลี่ยอยู่ที่ 3.78 มีความพึงพอใจในระดับ มาก 

อันดับที่ 3 ได้แก่ จ านวนทรัพยากรสารสนเทศเพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่

ที่ 3.77 มีความพึงพอใจในระดับ มาก 

อันดับที่ 4 ได้แก่ ขั้นตอนการขอรับบริการเข้าใจง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.75 มี

ความพึงพอใจในระดับ มาก 



อันดับสุดท้าย ได้แก่ ช่วงวัน-เวลา ที่เปิดให้บริการมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.63  มี

ความพึงพอใจในระดับ มาก 

 

ตารางที่ 4  แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

     ที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนา 

     นิสิตของหลักสูตร (C11, AUN 8.4, 8.5, 9.1-9.5, 10.1-10.6) ประจ าปีการศึกษา 2562  

     : ด้านการให้ค าปรึกษา และแนะแนว : โดยมหาวิทยาลัยพะเยา 

ความพึงพอใจใน “ดา้นการให้ค าปรึกษา  

และแนะแนว : โดยมหาวิทยาลัยพะเยา” 
ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ประสิทธิภาพของระบบบันทึกผลการศึกษาและการ

ให้ขอ้มูลป้อนกลับเกี่ยวกับผลการศึกษาแก่นสิิต 
3.73 0.796 มาก 

2. ความเป็นกันเอง ใส่ใจ และเต็มใจใหค้ าแนะน าแก่

นสิิตของนักวิชาการศกึษา กองบริการการศกึษา 

ของมหาวิทยาลัย 

3.79 0.736 มาก 

3. ความเป็นกันเอง ใสใ่จ และเต็มใจใหค้ าแนะน าแก่

นสิิตของนักวิชาการศกึษา กองกิจการนสิิต 

    ของมหาวิทยาลัย 

3.78 0.778 มาก 

4. ความหลากหลายของสื่อประชาสัมพันธ์ขา่วสารแก่

นสิิต เช่น สิ่งพมิพ ์ปา้ยประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ 

Facebook  แจ้งข้อความทางมือถือ เป็นต้น 

3.66 0.813 มาก 

5. ประสิทธิภาพของการน าเสนอข้อมูลขา่วสารแก่

นสิิต เช่น ข้อมูลข่าวสารถูกต้อง เช่ือถือได้ เป็น 

    ปัจจุบันและทันเวลา น าเสนออยา่งสม่ าเสมอ ข้อมูล

ข่าวสารมปีระโยชนต์รงตามความตอ้งการ 

3.68 0.833 มาก 

6. การดูแลแนะน าด้านการเงินและทุนการศึกษาแก่

นสิิต เหมาะสมเพียงพอ 
3.61 0.716 มาก 

เฉลี่ย 3.71 0.778 มาก 
 

จากตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานิสิตของ

หลักสูตร (C11, AUN 8.4, 8.5, 9.1-9.5, 10.1-10.6) ประจ าปีการศึกษา 2562 : ด้านการให้ค าปรึกษา 

และแนะแนว : โดยมหาวิทยาลัยพะเยา มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ที่ 3.71 มคีุณภาพ ระดับ มาก และ

สามารถเรียงล าดับระดับความพึงพอใจในประเด็นต่างๆ ของด้านดังกล่าว โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมาก

ไปหาน้อย ดังนี้ 



อันดับที่ 1 ได้แก่ ความเป็นกันเอง ใส่ใจ และเต็มใจให้ค าแนะน าแก่นิสิตของนักวิชาการศกึษา กอง

บริการการศึกษา ของมหาวิทยาลัย มีคา่เฉลี่ยอยู่ที่ 3.79 มีความพึงพอใจในระดับ มาก 

อันดับที่ 2 ได้แก่ ความเป็นกันเอง ใส่ใจ และเต็มใจให้ค าแนะน าแก่นิสิตของนักวิชาการศกึษา กอง

กิจการนสิิต ของมหาวิทยาลัย มีคา่เฉลีย่อยู่ที่ 3.78 มีความพึงพอใจในระดับ มาก 

อันดับที่ 3 ได้แก่ ประสิทธิภาพของระบบบันทึกผลการศึกษาและการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับ

ผลการศกึษาแก่นสิิต มีคา่เฉลี่ยอยู่ที่ 3.73 มีความพึงพอใจในระดับ มาก 

อันดับที่ 4 ได้แก่ ประสิทธิภาพของการน าเสนอข้อมูลข่าวสารแก่นิสิต เช่น ข้อมูลข่าวสารถูกต้อง 

เชื่อถือได้ เป็นปัจจุบันและทันเวลา น าเสนออย่างสม่ าเสมอ ข้อมูลข่าวสารมีประโยชน์ตรงตามความ

ต้องการ มีคา่เฉลี่ยอยู่ที่ 3.68 มีความพึงพอใจในระดับ มาก 

อันดับที่ 5 ได้แก่ ความหลากหลายของสื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารแก่นิสิต เช่น สิ่งพิมพ์ ป้าย

ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ Facebook  แจ้งขอ้ความทางมอืถือ เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.66 มีความพึงพอใจใน

ระดับ มาก 

อันดับสุดท้าย ได้แก่ การดูแลแนะน าด้านการเงินและทุนการศึกษาแก่นิสิต เหมาะสมเพียงพอ มี

ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.61  มีความพึงพอใจในระดับ มาก 

 

ตารางที่ 5  แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

         ที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนา 

     นิสิตของหลักสูตร (C11, AUN 8.4, 8.5, 9.1-9.5, 10.1-10.6) ประจ าปีการศึกษา 2562  

     : ด้านการเตรยีมความพร้อมเพื่อการท างาน: โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 

     สื่อสาร 

ความพึงพอใจใน “ดา้นการเตรยีมความพร้อม 

เพื่อการท างาน : โดยคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสาร” 

ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ทางวชิาชีพ เพื่อเตรียม

ความพร้อมการท างาน เหมาะสมเพยีงพอ 
3.77 0.706 มาก 

2. การบริการขอ้มูลข่าวสารท่ีเอื้อตอ่การเตรียมความ

พร้อมในการท างาน เหมาะสมเพยีงพอ 
3.73 0.715 มาก 

เฉลี่ย 3.75 0.711 มาก 
 

จากตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานิสิตของ

หลักสูตร (C11, AUN 8.4, 8.5, 9.1-9.5, 10.1-10.6) ประจ าปีการศึกษา 2562 : ด้านการเตรียมความ

พร้อมเพื่อการท างาน : โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ที่ 



3.75 มีคุณภาพ ระดับ มาก และสามารถเรียงล าดับระดับความพึงพอใจในประเด็นต่างๆ ของด้าน

ดังกล่าว โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 

อันดับที่ 1 ได้แก่ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ทางวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมการท างาน 

เหมาะสมเพียงพอ มีคา่เฉลี่ยอยู่ที่ 3.77 มีความพึงพอใจในระดับ มาก 

อันดับสุดท้าย ได้แก่ การบริการข้อมูลข่าวสารที่เอื้อต่อการเตรียมความพร้อมในการท างาน 

เหมาะสมเพียงพอ มีคา่เฉลี่ยอยู่ที่ 3.73  มีความพึงพอใจในระดับ มาก 

 

ตารางที่ 6  แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

     ที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนา 

     นิสิตของหลักสูตร (C11, AUN 8.4, 8.5, 9.1-9.5, 10.1-10.6) ประจ าปีการศึกษา 2562  

     : ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกอื่นๆ : โดยมหาวิทยาลัยพะเยา 

ความพึงพอใจใน “ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกอื่นๆ 

: โดยมหาวิทยาลัยพะเยา” 
ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ประสิทธิภาพของการบริการงานดา้นทะเบียนนิสติผ่าน

ระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร์ 
3.62 0.806 มาก 

2. บุคลากรของศูนย์แพทย ์มีอัธยาศัยด ีและเต็มใจ

ให้บริการ 
3.76 0.791 มาก 

3. ร้านจ าหนา่ยอาหารและอาหารประจ าอาคารคณะ 

เพยีงพอ สะอาดถูกสุขลักษณะ ราคาเหมาะสม  
3.74 0.705 มาก 

4. น้ าดื่มประจ าอาคารคณะ เพยีงพอและสะอาดถูก

สุขลักษณะ 
3.61 0.756 มาก 

5. ห้องน้ าประจ าอาคารคณะ เพียงพอและสะอาดถูก

สุขลักษณะ 
3.66 0.748 มาก 

6. สนามกีฬาทัง้กลางแจ้งและในร่ม เช่น สนามกีฬา ลาน

เอนกประสงค์ เพียงพอและเหมาะสม 
3.56 0.862 มาก 

7. น้ าประปา และไฟฟา้ เพื่อการอุปโภคและบริโภค 

เพยีงพอและเหมาะสม 
3.62 0.749 มาก 

8. ภาชนะส าหรับท้ิงขยะประจ าอาคารคณะและบริเวณ

โดยรอบ เพียงพอและเหมาะสม 
3.67 0.778 มาก 

9. ขยะของอาคารคณะและบริเวณโดยรอบ มีการก าจดั

อย่างสม่ าเสมอ 
3.74 0.724 มาก 

10. ระบบและอุปกรณป้์องกันอัคคีภัยในอาคารคณะ  

ได้รับการตดิตัง้อย่างถูกต้องและพร้อมใช้ 
3.73 0.708 มาก 

11. ระบบรักษาความปลอดภัยในอาคารคณะ เชน่ 

เจ้าหนา้ที่รักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิด ไฟฟา้

และแสงสวา่งทางสัญจร เพยีงพอและเหมาะสม 

3.78 0.753 มาก 



ความพึงพอใจใน “ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกอื่นๆ 

: โดยมหาวิทยาลัยพะเยา” 
ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความพึงพอใจ 

12. ระบบจราจรภายในมหาวิทยาลัย เช่น ถนน ป้ายบอก

ทาง รถเมล์ สะดวกและปลอดภัย 
3.63 0.798 มาก 

13. การให้บริการ และสิ่งอ านวยความสะดวกภายใน

หอพักมหาวิทยาลัย (หอพัก มพ. / หอพัก UP Dorm) 

เพยีงพอและเหมาะสม 

3.52 0.915 มาก 

เฉลี่ย 3.67 0.776 มาก 
 

จากตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานิสิตของ

หลักสูตร (C11, AUN 8.4, 8.5, 9.1-9.5, 10.1-10.6) ประจ าปีการศึกษา 2562 ด้านสิ่งอ านวยความ

สะดวกอื่นๆ : โดยมหาวิทยาลัยพะเยา มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ที่ 3.67 มีคุณภาพ ระดับ มาก และ

สามารถเรียงล าดับระดับความพึงพอใจในประเด็นต่างๆ ของด้านดังกล่าว โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมาก

ไปหาน้อย ดังนี้ 

อันดับที่ 1 ได้แก่ ระบบรักษาความปลอดภัยในอาคารคณะ เช่น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

กล้องวงจรปิด ไฟฟ้าและแสงสว่างทางสัญจร เพียงพอและเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.78 มีความพึงพอใจ

ในระดับ มาก 

อันดับที่ 2 ได้แก่ บุคลากรของศูนย์แพทย์ มีอัธยาศัยดี และเต็มใจให้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.76 

มีความพึงพอใจในระดับ มาก 

อันดับที่ 3 มี 2 ประเด็น ได้แก่ 1) ร้านจ าหน่ายอาหารและอาหารประจ าอาคารคณะ เพียงพอ 

สะอาดถูกสุขลักษณะ ราคาเหมาะสม และ 2) ขยะของอาคารคณะและบริเวณโดยรอบ มีการก าจัดอย่าง

สม่ าเสมอ มีคา่เฉลี่ยอยู่ที่ 3.74 มีความพึงพอใจในระดับ มาก 

อันดับที่ 4 ได้แก่ ระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในอาคารคณะ  ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้อง

และพร้อมใช ้มีคา่เฉลี่ยอยู่ที่ 3.73 มีความพึงพอใจในระดับ มาก 

อันดับที่ 5 ได้แก่ ภาชนะส าหรับทิ้งขยะประจ าอาคารคณะและบริเวณโดยรอบ เพียงพอและ

เหมาะสม มีคา่เฉลี่ยอยู่ที่ 3.67 มีความพึงพอใจในระดับ มาก 

อันดับที่ 6 ได้แก่ ห้องน้ าประจ าอาคารคณะ เพียงพอและสะอาดถูกสุขลักษณะ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 

3.66 มคีวามพึงพอใจในระดับ มาก 

อันดับที่ 7 ได้แก่ ระบบจราจรภายในมหาวิทยาลัย เช่น ถนน ป้ายบอกทาง รถเมล์ สะดวกและ

ปลอดภัย มีคา่เฉลี่ยอยู่ที่ 3.63 มีความพึงพอใจในระดับ มาก 

อันดับที่ 8 มี 2 ประเด็น ได้แก่ 1) ประสิทธิภาพของการบริการงานด้านทะเบียนนิสิตผ่านระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ 2) น้ าประปา และไฟฟ้า เพื่อการอุปโภคและบริโภค เพียงพอและเหมาะสม มี

ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.62 มีความพึงพอใจในระดับ มาก 



อันดับที่ 9 ได้แก่ น้ าดื่มประจ าอาคารคณะ เพียงพอและสะอาดถูกสุขลักษณะ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 

3.61 มีความพึงพอใจในระดับ มาก 

อันดับที่ 10 ได้แก่ สนามกีฬาทั้งกลางแจ้งและในร่ม เช่น สนามกีฬา ลานเอนกประสงค์ เพียงพอ

และเหมาะสม มีคา่เฉลี่ยอยู่ที่ 3.56 มีความพึงพอใจในระดับ มาก 

อันดับสุดท้าย ได้แก่ การให้บริการ และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในหอพักมหาวิทยาลัย 

(หอพัก มพ. / หอพัก UP Dorm) เพียงพอและเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.52  มีความพึงพอใจในระดับ 

มาก 

 

ตารางที่ 7  แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

     ที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนา 

     นิสิตของหลักสูตร (C11, AUN 8.4, 8.5, 9.1-9.5, 10.1-10.6) ประจ าปีการศึกษา 2562 

หัวข้อความคดิเห็น 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับพึงพอใจ 

ด้านคุณภาพจดัการเรียนการสอน : โดยคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

1. ทา่นมสี่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร เช่น ประเมินการจัดการเรียนการ

สอนและพัฒนานิสติ ประเมินรายวชิา ประเมินผู้สอน และประเมินอาจารย์ท่ี

ปรึกษาวิชาการ อยา่งสม่ าเสมอ 

3.76 0.747 มาก 

2. ประสิทธิผลของการด าเนินการเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาตามผลการประเมิน

ในขอ้ 1 
3.63 0.676 มาก 

เฉลี่ย 3.69 0.711 มาก 

ด้านสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ : โดยมหาวิทยาลัยพะเยา 

ห้องเรียน / ห้องปฏิบัตกิาร / ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1. สภาพโดยท่ัวไป (โต๊ะเรียน เกา้อี ้แสง เสียง อุณหภูมิ ความสะอาด) ของห้องเรียน

เหมาะสมตอ่การเรียนรู้ภาคทฤษฎ ี
3.54 0.869 มาก 

2. สภาพโดยท่ัวไป (โต๊ะปฏบัิตกิาร เก้าอี้ แสง เสียง อุณหภูมิ ความสะอาด) ของ

ห้องปฏบัิตกิาร เหมาะสมตอ่การเรียนรู้ภาคปฏิบัติ 
3.50 0.852 มาก 

3. โสตทัศนูปกรณท่ี์ใชใ้นหอ้งเรียน มีความพร้อมใช ้ 3.62 0.794 มาก 

4. โสตทัศนูปกรณท่ี์ใชใ้นหอ้งเรียนมคีวามเพียงพอ 3.71 0.749 มาก 

5. เครื่องมือ/วัสดุอุปกรณท่ี์ใชใ้นหอ้งปฏบัิตกิาร มีความพร้อมใช ้ 3.70 0.810 มาก 

6. เครื่องมือ/วัสดุอุปกรณท่ี์ใชใ้นหอ้งปฏบัิตกิาร มีความเพียงพอ 3.68 0.728 มาก 

7. จุดเช่ือมตอ่อินเตอร์เน็ต หรอืสัญญาณ WIFI  ในอาคารเรียน อาคารปฏบัิตกิาร 

พื้นท่ีศึกษาด้วยตนเอง หรือหอพัก มีความเพยีงพอ มคีวามแรงของสัญญาณด ี
3.66 0.912 มาก 

เฉลี่ย : ด้านห้องเรียน / ห้องปฏิบัติการ / ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 3.63 0.816 มาก 

ห้องสมดุมหาวทิยาลัย ฐานขอ้มูลเพื่อการสบืค้น สื่ออเิลค็ทรอนกิส์ 

1. จ านวนทรัพยากรสารสนเทศเพียงพอตอ่ความต้องการของผู้เรียน 3.77 0.757 มาก 



หัวข้อความคดิเห็น 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับพึงพอใจ 

2. ชว่งวัน-เวลา ที่เปิดให้บริการมคีวามเหมาะสม 3.63 0.786 มาก 

3. ขั้นตอนการขอรับบริการเข้าใจง่าย ไมยุ่ง่ยากซับซ้อน 3.75 0.730 มาก 

4. บุคลากรผู้ให้บริการมีอัธยาศัยด ีและเต็มใจให้บริการ 3.82 0.809 มาก 

5. มีการแจง้ข้อมูลขา่วสารท่ีเกีย่วกับบริการ กิจกรรมและทรัพยากรสารสนเทศ

ใหม่ๆ  อย่างสม่ าเสมอ 
3.78 0.773 มาก 

เฉลีย่ : ด้านห้องสมดุมหาวทิยาลัย ฐานข้อมูลเพื่อการสบืค้น สื่ออเิล็คทรอนกิส ์ 3.75 0.771 มาก 

เฉลี่ย 3.68 0.797 มาก 

ด้านการให้ค าปรึกษา และแนะแนว : โดยมหาวทิยาลัยพะเยา 

1. ประสิทธิภาพของระบบบันทึกผลการศึกษาและการให้ขอ้มูลป้อนกลับเกี่ยวกับผล

การศึกษาแก่นสิิต 
3.73 0.796 มาก 

2. ความเป็นกันเอง ใส่ใจ และเต็มใจใหค้ าแนะน าแก่นสิิตของนักวิชาการศกึษา   

กองบริการการศกึษา ของมหาวทิยาลัย 
3.79 0.736 มาก 

3. ความเป็นกันเอง ใสใ่จ และเต็มใจใหค้ าแนะน าแก่นสิิตของนักวิชาการศกึษา   

กองกิจการนสิิต ของมหาวิทยาลัย 
3.78 0.778 มาก 

4. ความหลากหลายของสื่อประชาสัมพันธ์ขา่วสารแกน่สิิต เช่น สิ่งพิมพ ์ปา้ย

ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ Facebook  แจ้งข้อความทางมือถือ เป็นต้น 
3.66 0.813 มาก 

5. ประสิทธิภาพของการน าเสนอข้อมูลขา่วสารแกน่สิิต เช่น ข้อมูลขา่วสารถูกตอ้ง 

เชื่อถอืได้ เป็นปัจจุบันและทันเวลา น าเสนออย่างสม่ าเสมอ ข้อมูลขา่วสารมี

ประโยชนต์รงตามความตอ้งการ 

3.68 0.833 มาก 

6. การดูแลแนะน าด้านการเงินและทุนการศึกษาแก่นสิิต เหมาะสมเพยีงพอ 3.61 0.716 มาก 

เฉลี่ย 3.71 0.778 มาก 

ด้านการเตรียมความพร้อมเพื่อการท างาน: โดยคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

1. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ทางวชิาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมการท างาน 

เหมาะสมเพยีงพอ 
3.77 0.706 มาก 

2. การบริการขอ้มูลข่าวสารท่ีเอื้อตอ่การเตรียมความพร้อมในการท างาน เหมาะสม

เพยีงพอ 
3.73 0.715 มาก 

เฉลี่ย 3.75 0.711 มาก 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกอื่นๆ : โดยมหาวทิยาลัยพะเยา 

1. ประสิทธิภาพของการบริการงานดา้นทะเบียนนิสติผ่านระบบเครอืขา่ย

คอมพิวเตอร์ 
3.62 0.806 มาก 

2. บุคลากรของศูนย์แพทย ์มีอัธยาศัยด ีและเต็มใจให้บริการ 3.76 0.791 มาก 

3. รา้นจ าหนา่ยอาหารและอาหารประจ าอาคารคณะ เพียงพอ สะอาดถูก

สุขลักษณะ ราคาเหมาะสม  
3.74 0.705 มาก 

4. น้ าดื่มประจ าอาคารคณะ เพยีงพอและสะอาดถูกสขุลักษณะ 3.61 0.756 มาก 

5. ห้องน้ าประจ าอาคารคณะ เพียงพอและสะอาดถูกสขุลักษณะ 3.66 0.748 มาก 



หัวข้อความคดิเห็น 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับพึงพอใจ 

6. สนามกีฬาทัง้กลางแจ้งและในร่ม เช่น สนามกีฬา ลานเอนกประสงค์ เพียงพอ

และเหมาะสม 
3.56 0.862 มาก 

7. น้ าประปา และไฟฟา้ เพื่อการอุปโภคและบริโภค เพยีงพอและเหมาะสม 3.62 0.749 มาก 

8. ภาชนะส าหรับท้ิงขยะประจ าอาคารคณะและบริเวณโดยรอบ เพียงพอและ

เหมาะสม 
3.67 0.778 มาก 

9. ขยะของอาคารคณะและบริเวณโดยรอบ มีการก าจดัอย่างสม่ าเสมอ 3.74 0.724 มาก 

10. ระบบและอุปกรณป้์องกันอัคคีภัยในอาคารคณะ  ได้รับการตดิตัง้อย่างถูกต้อง

และพร้อมใช ้
3.73 0.708 มาก 

11. ระบบรักษาความปลอดภัยในอาคารคณะ เชน่ เจ้าหนา้ที่รักษาความปลอดภัย 

กล้องวงจรปิด ไฟฟา้ และแสงสวา่งทางสัญจร เพยีงพอและเหมาะสม 
3.78 0.753 มาก 

12. ระบบจราจรภายในมหาวิทยาลัย เช่น ถนน ปา้ยบอกทาง รถเมล ์สะดวกและ

ปลอดภัย 
3.63 0.798 มาก 

13. การให้บริการ และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในหอพักมหาวิทยาลัย (หอพัก 

มพ. / หอพัก UP Dorm) เพียงพอและเหมาะสม 
3.52 0.915 มาก 

เฉลี่ย 3.67 0.776 มาก 

เฉลี่ยรวม 3.70 0.755 มาก 

 

ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 

สาขาวิชา ข้อเสนอแนะจากนิสิต 

BC      - ควรเชญิรุ่นพี่ท่ีเคยฝึกงานมาให้ประสบการณ์ท่ีเคยฝึกในองค์กรตา่งๆ เชน่ องค์กรด้านไอที บริการ และอื่นๆ 

SE      - ลง window ในหอ้งปฏบัิตกิารใหม่ เน่ืองจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ช้ามา 

CG      - อยากให้สอนให้เนน้เนื้อหาให้ตรงกับสายท่ีเรียน เวลาพาไปดูงานอยากให้พาไปดูเกี่ยวกับสายหรือสาขาที่

นสิิตเรียน 

     - อยากให้ท่ีน่ังสบายกว่านี ้

     - ควรปรับปรุงเร่ืองการสอนเฉพาะเจาะจงให้นิสติถนัด ไมต่รงสายตามท่ีเลอืก ควรมีการปรับปรุงอยา่ง

เร่งดว่น 

 
 
 
 
 



 
แบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรยีนการสอนและพัฒนานิสิตของหลักสูตร 

(C11, AUN 8.4, 8.5, 9.1-9.5, 10.1-10.6) 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

1) หลักสูตรทีท่่านศึกษา : 

    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ   

    หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ 

    หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์   

    หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

      หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมสิารสนเทศศาสตร์   

    หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

                หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร  

    หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เคลื่อนท่ี    

    หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์กราฟิกและมัลตมิเีดีย 

    หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศสมัยใหม ่

2) ชั้นปทีีท่่านศึกษา : 

    ปีท่ี 1       ปีท่ี 2       ปีท่ี 3       ปีท่ี 4       ปีท่ี 5     ปีท่ี 6       ปีท่ี 7       ปีท่ี 8        

  

ค าชี้แจง :  โปรดประเมินความพงึพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานิสติของหลักสูตรท่ีท่านศึกษา ซึ่งมหาวทิยาลยั 

หรือท่ีคณะ/วิทยาลัย เป็นผู้ให้บริการแก่ท่าน ด้วยการท าเคร่ืองหมาย  X  ทับตัวเลขท่ีตรงกับความเห็นของท่าน  ดังนี ้

         เลข       1               2          3                    4                   5             หมายถึง 

         พงึพอใจ น้อยที่สดุ          น้อย          ปานกลาง          มาก          และมากทีส่ดุ ตามล าดับ 
 

ด้านคุณภาพจดัการเรียนการสอน : โดยคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

1. ท่านมีสว่นร่วมในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร เช่น ประเมินการจัดการเรียนการสอนและพฒันา 

   นสิิต ประเมินรายวชิา ประเมินผู้สอน และประเมินอาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการ อยา่งสม่ าเสมอ 
1 2 3 4 5 

2. ประสิทธิผลของการด าเนินการเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาตามผลการประเมินในขอ้ 1 1 2 3 4 5 

ด้านสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ : โดยมหาวิทยาลัยพะเยา 

ห้องเรียน / ห้องปฏิบัตกิาร / ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1. สภาพโดยท่ัวไป (โต๊ะเรียน เกา้อี ้แสง เสียง อุณหภูมิ ความสะอาด) ของห้องเรียนเหมาะสมตอ่ 

   การเรียนรู้ภาคทฤษฎ ี
1 2 3 4 5 

2. สภาพโดยท่ัวไป (โต๊ะปฏบัิตกิาร เก้าอี้ แสง เสียง อุณหภูมิ ความสะอาด) ของห้องปฏบัิตกิาร 

   เหมาะสมตอ่การเรียนรู้ภาคปฏิบัต ิ
1 2 3 4 5 



ดา้นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ : โดยมหาวิทยาลัยพะเยา 

3. โสตทัศนูปกรณท่ี์ใชใ้นหอ้งเรียน มีความพร้อมใช ้ 1 2 3 4 5 

4. โสตทัศนูปกรณท่ี์ใชใ้นหอ้งเรียนมคีวามเพียงพอ 1 2 3 4 5 

5. เครื่องมือ/วัสดุอุปกรณท่ี์ใชใ้นหอ้งปฏบัิตกิาร มีความพร้อมใช ้ 1 2 3 4 5 

6. เครื่องมือ/วัสดุอุปกรณท่ี์ใชใ้นหอ้งปฏบัิตกิาร มีความเพียงพอ 1 2 3 4 5 

7. จุดเช่ือมตอ่อินเตอร์เน็ต หรอืสัญญาณ WIFI ในอาคารเรียน อาคารปฏบัิตกิาร พืน้ท่ีศึกษาด้วยตนเอง  

    หรือหอพัก มีความเพยีงพอ มคีวามแรงของสัญญาณด ี
1 2 3 4 5 

ห้องสมดุมหาวทิยาลัย ฐานขอ้มูลเพื่อการสบืค้น สื่ออเิลค็ทรอนกิส ์

1. จ านวนทรัพยากรสารสนเทศเพียงพอตอ่ความต้องการของผู้เรียน 1 2 3 4 5 

2. ชว่งวัน-เวลา ที่เปิดให้บริการมคีวามเหมาะสม 1 2 3 4 5 

3. ขั้นตอนการขอรับบริการเข้าใจง่าย ไมยุ่ง่ยากซับซ้อน 1 2 3 4 5 

4. บุคลากรผู้ให้บริการมีอัธยาศัยด ีและเต็มใจให้บริการ 1 2 3 4 5 

5. มกีารแจง้ข้อมูลขา่วสารท่ีเกีย่วกับบริการ กิจกรรมและทรัพยากรสารสนเทศใหม่ๆ อยา่งสม่ าเสมอ 1 2 3 4 5 

ด้านการให้ค าปรึกษา และแนะแนว : โดยมหาวทิยาลัยพะเยา 

1. ประสิทธิภาพของระบบบันทึกผลการศึกษาและการให้ขอ้มูลป้อนกลับเกี่ยวกับผลการศกึษาแก่นสิิต 1 2 3 4 5 

2. ความเป็นกันเอง ใส่ใจ และเต็มใจใหค้ าแนะน าแก่นสิิตของนักวิชาการศกึษา กองบริการการศึกษา 

   ของมหาวิทยาลัย 
1 2 3 4 5 

3. ความเป็นกันเอง ใสใ่จ และเต็มใจใหค้ าแนะน าแก่นสิิตของนักวิชาการศกึษา กองกิจการนิสติ 

    ของมหาวิทยาลัย 
1 2 3 4 5 

4. ความหลากหลายของสื่อประชาสัมพันธ์ขา่วสารแกน่สิิต เช่น สิ่งพิมพ ์ปา้ยประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์  

    Facebook  แจ้งข้อความทางมอืถอื เป็นต้น 
1 2 3 4 5 

5. ประสิทธิภาพของการน าเสนอข้อมูลขา่วสารแกน่สิิต เช่น ข้อมูลขา่วสารถูกตอ้ง เชื่อถอืได ้เป็น 

    ปัจจุบันและทันเวลา น าเสนออยา่งสม่ าเสมอ ข้อมูลข่าวสารมปีระโยชนต์รงตามความตอ้งการ 
1 2 3 4 5 

6. การดูแลแนะน าด้านการเงินและทุนการศึกษาแก่นสิิต เหมาะสมเพยีงพอ 1 2 3 4 5 

ด้านการเตรียมความพร้อมเพื่อการท างาน: โดยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

1. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ทางวชิาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมการท างาน เหมาะสมเพยีงพอ 1 2 3 4 5 

2. การบริการขอ้มูลข่าวสารท่ีเอื้อตอ่การเตรียมความพร้อมในการท างาน เหมาะสมเพยีงพอ 1 2 3 4 5 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกอื่นๆ : โดยมหาวทิยาลัยพะเยา 

1. ประสิทธิภาพของการบริการงานดา้นทะเบียนนิสติผ่านระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ 1 2 3 4 5 

2. บุคลากรของศูนย์แพทย ์มีอัธยาศัยด ีและเต็มใจให้บริการ 1 2 3 4 5 

3. ร้านจ าหนา่ยอาหารและอาหารประจ าอาคารคณะ เพียงพอ สะอาดถูกสุขลกัษณะ ราคาเหมาะสม  1 2 3 4 5 

4. น้ าดื่มประจ าอาคารคณะ เพยีงพอและสะอาดถูกสขุลักษณะ 1 2 3 4 5 

5. ห้องน้ าประจ าอาคารคณะ เพียงพอและสะอาดถูกสขุลักษณะ 1 2 3 4 5 

6. สนามกีฬาทัง้กลางแจ้งและในร่ม เช่น สนามกีฬา ลานเอนกประสงค์ เพียงพอและเหมาะสม 1 2 3 4 5 

7. น้ าประปา และไฟฟา้ เพื่อการอุปโภคและบริโภค เพยีงพอและเหมาะสม 1 2 3 4 5 

8. ภาชนะส าหรับทิง้ขยะประจ าอาคารคณะและบริเวณโดยรอบ เพียงพอและเหมาะสม 1 2 3 4 5 

9. ขยะของอาคารคณะและบริเวณโดยรอบ มีการก าจดัอย่างสม่ าเสมอ 1 2 3 4 5 



ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกอื่นๆ : โดยมหาวิทยาลัยพะเยา 

10. ระบบและอุปกรณป้์องกันอัคคีภัยในอาคารคณะ  ได้รับการตดิตัง้อย่างถูกต้องและพร้อมใช้ 1 2 3 4 5 

11. ระบบรักษาความปลอดภัยในอาคารคณะ เชน่ เจ้าหนา้ที่รักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิด ไฟฟา้ 

     และแสงสวา่งทางสัญจร เพยีงพอและเหมาะสม 
1 2 3 4 5 

12. ระบบจราจรภายในมหาวิทยาลัย เช่น ถนน ปา้ยบอกทาง รถเมล์ สะดวกและปลอดภัย 1 2 3 4 5 

13. การให้บริการ และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในหอพักมหาวิทยาลัย (หอพัก มพ. / หอพัก  

     UP Dorm) เพียงพอและเหมาะสม 
1 2 3 4 5 

 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ (ถ้าม)ี 

......................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................
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......................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................... 
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.................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

ขอขอบคุณในความร่วมมอืตอบแบบสอบถาม 


